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ABSTRACT 

Alcohol-related pancreatitis is a disease that mainly affects young men. Many of those who 

have had this disease one time can get pancreatitis easily again. This is a problem and there 

is much to be done in preventing this. The nurse has a key role in informing these patients 

about riskfactors, nutrition, medical state and symptoms. The aim of this literature review 

was to investigate how nurses through conversation and information can simplify and 

motivate a patient with alcohol-related pancreatitis to a lifestyle changing. This study 

suggests that individual information based on the patients needs and knowledge has the 

best effect. The information can increase or decrease the anxiety level of the patients. It 

appears that the information given by the nurse, do not always meet the patient needs. It is 

important that the patient has realised his problem before the work of lifestyle changing 

starts, as motivation is an important part to the understanding of his problem. 
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INLEDNING 
 
 

Sjuksköterskor fyller en viktig funktion när det gäller att stödja och informera patienter.  

I denna studie ligger fokus på hur information kan ges som hjälp till en livsstilsförändring. 

Intresset för fördjupningsarbetet väcktes under sommaren 2003 då författarna mötte några 

unga män som drabbats av alkoholrelaterad pankreatit (bukspottkörtelinflammation). Behovet 

av information, råd och stöd till livsstilsförändring var nödvändigt. Detta behövdes för att 

männen skämdes över sin alkoholproblematik och deras osäkerhet om vem de skulle vända 

sig till var så påtaglig. Alkoholrelaterad pankreatit är en komplikation av alkoholmissbruk.  

 

Alkoholrelaterad pankreatit är en allvarlig sjukdom som främst drabbar unga män i åldern 20-

35, vilket denna studie kommer att inrikta sig på. Sjuksköterskans uppgift är att informera 

denna patientgrupp samt stödja dem till en livsstilsförändring och ett liv utan alkohol. Det är 

av vikt att hon/han gör detta utan att kränka patientens autonomi, vilket kan vara en svår och 

känslig uppgift. 

 

 

BAKGRUND 
 

Hälso- och sjukvårdspersonalens informativa roll    
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) skriver att information om sjukdom och 

behandlingar som ges till patienten bör vara individuellt anpassad och ges när så är lämpligt. 

Sjukvårdspersonal har en skyldighet att främja hälsa och förebygga sjukdom och vården skall 

så långt som möjligt utföras i samråd med patienten. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd 

(SOSFS, 1993:17) är ett av syftena med omvårdnad att främja hälsa och förebygga sjukdom. 

Det omfattar också att skapa en hälsofrämjande miljö, samt att ge stöd och hjälp åt patienter i 

deras reaktioner på sjukdom och behandlingssituation. Vägledning och rådgivning är 

betydelsefullt både för den som är sjuk och dennes närstående. Patienten skall så långt som 

möjligt vara med och utforma sin omvårdnad och de egna resurserna skall tillvaratas i så stor 

utsträckning som möjligt. Information, rådgivning och uppföljning liksom tid och 

engagemang är faktorer för att lyckas att få patienten att vara delaktig i omvårdnaden 
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(Faulkner, 1995). Författaren menar även att sjuksköterskor är lämpliga att sköta många av de 

förebyggande uppgifterna.  

 

En av sjuksköterskans uppgifter är att förebygga komplikationer för patienten. Det kan göras 

genom en kartläggning av riskfaktorer, hälsoupplysning, rådgivning och motivering. 

Sjuksköterskan bör kunna se patienten utifrån dennes perspektiv vad gäller familj, arbete och 

fritid. Det ställs även krav på att hon/han har både teoretiska och praktiska kunskaper. 

Sjuksköterskan har en central roll i rehabiliteringen, en kontinuerlig kontakt med patient och 

närstående under vårdtiden. När det gäller att informera och stödja patienten och dennes 

närstående under sjukhusvistelsen och efter utskrivning har hon/han en nyckelroll (Coates, 

1999; Ehrenkrona & Öman, 1994; Nilsén, 1991). 

 

Hälsa 
Det finns många olika sätt att beskriva begreppet hälsa. Världshälsoorganisationens (2004) 

sida på Internet definierar hälsa som:  

       

       ” Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysikt, psykiskt och socialt  

        välbefinnande, och ej blott frånvara av sjukdom eller handikapp”.    

 

Medin och Alexandersson (2000) skriver att WHO:s syn på hälsa har utvecklats efter hand. 

Definitionen svarar inte längre på frågan ”vad är hälsa?”, vilket den gjorde 1948, utan hälsa 

definieras med ett tillägg om vad hälsa som en resurs kan bidra till eller vad som upprätthåller 

hälsa. Det som kännetecknar hälsa är förmågan att stå emot de belastningar som vi dagligen 

utsätts för, utan att reagera med sjukdom eller bristande anpassning samt vantrivsel (Carlsson 

& Larsson, 1996). Många uppfattar hälsa som något de antingen har eller inte har, och inte 

som något det finns olika grader av. Att ha eller inte ha hälsa blir för många två alternativ som 

ömsesidigt utesluter varandra. Carlsson och Larsson (1996) menar att hälsa i själva verket är 

en fråga om vad som uppfattas som gott och ont. Uppfattningen om dessa begrepp skiftar från 

människa till människa. Strävan efter välmående är en pågående process med målet att nå det 

goda i livet.  
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Eriksson (1987) menar att vara människa innebär att vara en helhet. Människan består av 

delarna kropp, själ och ande. För att patienten inom vården skall uppnå hälsa och 

välbefinnande bör hela människan vårdas. Vårdandet av hela människan innebär att vården 

bör utgå från alla de olika delarna och att de delarna är beroende av varandra. För att en miljö 

skall bidra till hälsa är en läkande miljö att föredra (Eriksson, 1987). En läkande miljö 

innefattar olika läkande aspekter som till exempel en tyst vårdmiljö där buller och oväsen inte 

förekommer (Wikström, 1997). Enligt Sarvimäki och Stenbock- Hult (1996) är hälsa och 

ohälsa inte entydiga tillstånd utan olika människor upplever olika grader av hälsa och ohälsa. 

För människan, del som en helhet, innebär det att hälsan påverkas av dimensioner som kan 

kopplas till kropp, själ och ande (Sarvimäki & Stenbock- Hult, 1996). 

 

Health promotion 
Health promotion eller hälsofrämjande är en term som används i många olika sammanhang. 

WHOs (2004) hemsida har en definition på health promotion:  

 

      ”Health promotion is the process of enabling people to increase control over,  

      and  to improve, their health. To reach a state of complete pshysical, mental 

      and social well- being, an individual or group must be able to identify and to  

      realise aspirations,  to satisfy needs, and to change or cope with the environment”.     

  

WHO (2004) menar att det är en process av händelser som möjliggör för människor att öka 

sin hälsa. Health promotion syftar även till att stödja personlig och social utveckling genom 

att tillhandahålla sådan information, hälsoutbildning och kunskap, som ökar individens 

möjlighet att klara av sin tillvaro.  

 

Sjukdomsförebyggande insatser i hälso- och sjukvården är viktiga och effektiva. Det gäller  

hjälp till den som varit sjuk att slippa återinsjukna, samt hjälp till de personer som anses ligga 

i riskzonen för att utveckla en sjukdom. Omfattning och inriktning av förebyggande insatser 

beror på sjukdomens karaktär, samt patientens situation (Folkhälsoinstitutet, 2003). 

 

 

Pender (1987) beskriver ”health promotion” som aktiviteter, som är avsedda att öka nivån av 

välbefinnande och tydliggöra individens, familjens och samhällets hälso- potential.  
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Framtill mitten av 80-talet var ”health education” den mest använda termen för att beskriva 

sjuksköterskors och läkares hälsofrämjande arbete (Naidoo &  Wills, 2000).  

 

Enligt Medin och Alexandersson (2000) finns en skillnad mellan hälsofrämjande arbete och 

sjukdomsförebyggande arbete. Det sistnämnda syftar till att skydda individen från sjukdom 

medan hälsofrämjande arbete syftar till att öka individens känsla av välbefinnande. 

Författarna anser även att det finns ett nära samband mellan hälsofrämjande och livskvalitet 

och att det ytterligare är en anledning till varför det skiljs på hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbete. Hälsofrämjande arbete är en process som endast kan påbörjas 

när individen är stabil i sin hälsa då syftet är att hjälpa patienten att själv ta kontroll över och 

förbättra sin hälsa. Processen kan vara krävande och bör ske över en längre tid (Medin & 

Alexandersson, 2000). 

 

Samtal  
 
Nationalencyklopedin (1992) definition av samtal är ett muntligt utbyte av synpunkter eller 

upplysningar. 

 

Enligt Faulkner (1995) är det idealiska samtalsklimatet när samtalet sker i enrum, där 

ingenting stör och tillräckligt med tid kan erbjudas. Detta oavsett om samtalet sker hemma 

hos patienten eller på sjukhus. Författaren skriver även att patienten kan känna sig friare att 

tala om samtalet sker i enrum, till skillnad från exempelvis i ett vårdrum. I enrum finns inga 

medpatienter som kan lyssna på samtalet. 

 

Josephson (2001) belyser att det patienten huvudsakligen minns är det som sägs först. Därför 

bör det viktigaste meddelandet ges först. Det har visat sig att patienter endast minns hälften av 

de besked som läkare ger. Författaren menar att samtalet bör vara i ett rum utan störande 

moment såsom telefonsamtal eller folk som knackar på dörren (Josephson, 2001). Granum 

(1994) skriver att det kan vara nödvändigt att upprepa svar på frågor då förmågan att uppfatta 

och förstå kan vara nedsatt. Genom att vårdtagaren får visa sina känslor och får hjälp att 

bearbeta dem, kan ångest förebyggas inför framtiden (Granum, 1994). 

 

 



 5

Faulkner (1995) skriver att sjuksköterskan från början bör klargöra för patienten hur lång tid 

som finns till förfogande för samtalet, så att inte orealistiska förväntningar skapas. En del 

sjuksköterskor har lärt sig att ge patienten intryck av att de har obegränsat med tid. Öppenhet 

och tid från vårdpersonalens sida är en förutsättning för att skapa en öppenhet och tillit hos 

patienten (Faulkner, 1995).  

 

Granum (1994) påpekar att om sjuksköterskan är osäker på om kunskapen har förankrats hos 

patienten, kan det vara nödvändigt med upprepning av informationen. Då kan hon/han ta en 

annan infallsvinkel och ställa andra frågeställningar. Bergh (2002) menar att sjuksköterskan 

bör utgå från patientens önskemål vilket beskrivs med metaforen ”att vara patientens 

advokat”. Det innebär att sitta ner och lyssna till vad patienten har att säga, för att sedan 

förvalta och förmedla vidare det som är av betydelse till den inblandade vårdpersonalen.  

 

Nationalencyklopedins (1992) definition på information är: undervisa, utbilda eller att ge 

form åt något. Ett sätt att förklara begreppet information är att via samtal överföra ett 

meningsfullt innehåll (Nationalencyklopedin, 1992). Nilsén (1991) menar att patienten 

använder både syn och hörsel för att ta in information. Om individen känner ett behov av 

kunskap, ökar motivationen och inlärningen går därmed lättare (Granum, 1994; Hedin, 

Jenner, Rissler, Ström & Svensson 1997). Granum (1994) skriver att patienten bör vara 

delaktig i lärandet och att informationen bör vara individuellt anpassad. Engström (1986) 

påpekar att det är viktigt att ta reda på vad patienten behöver och vill veta. Författaren skriver 

även att information kan rätta till eventuella misstag och bidraga till ökad kunskap hos 

patienten angående den sjukdom han/hon lider av. Bergh (2002) anser att målet med 

information är att ge patienten och närstående en trygghet för att klara av situationen de 

hamnat i.  

 

Att ge information till människor i krissituationer 
Kris kommer från det grekiska ordet krisis, och betyder plötslig förändring, avgörande 

vändning eller ödesdiger rubbning (Cullberg, 2001). Ett kristillstånd kan en person sägas 

befinna sig i då hon/han är i en sådan livssituation att tidigare erfarenheter och inlärda 

reaktionssätt inte är tillräckliga för att förstå och bemästra den aktuella situationen (Cullberg, 

2001). Traumatiska kristillstånd kan utlösas av yttre påfrestningar som inte är planerade. Det 

kan till exempel vara att utsättas för någon allvarlig sjukdom och inläggning på sjukhus. Den 
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traumatiska krisen kan delas in i fyra faser (Cullberg, 2001). Dessa är chockfas, reaktionsfas, 

bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Det är av vikt att ta hänsyn till patientens psykiska 

tillstånd när informationen ges. Under chockfasen vilken kan vara väldigt kort eller pågå 

under några dygn, är patienten i regel inte mottaglig för information. Om information ges i det 

akuta skedet, bör den upprepas flera gånger speciellt när det gäller i medicinska samanhang 

som när patienten har fått en hotande diagnos. Cullberg (2001) påpekar att det är bra att ge lite 

information i taget och att det är viktigt att språket inte blir för medicinskt. Författaren menar 

att det är patientens egna funderingar som styr informationen. Ofta gör sjuksköterskor felet att 

försöka informera innan de har tagit reda på vad patienten egentligen behöver information 

om. Kristerapin, i medicinska samanhang, reduceras alltför ofta till att läkaren håller ett litet 

informationssamtal som ligger helt utanför patientens språkbruk och upplevelsevärd 

(Sandberg, 2001). De frågor som patienten har inom sig och funderar på och som kan vara  

ytterligt praktiska eller konkreta blir obesvarade, då patienten inte vet hur frågorna skall 

ställas. Det har visat sig att generellt sett minns personer mindre ju mer hotfullt beskedet är  

(Josephson, 2001). Därför framstår det som angeläget att ge information på ett sätt som ökar 

hågkomsten. Information bör med andra ord inte ges till en patient i chockstadiet, eftersom 

hon/han inte kan tillgodogöra sig den (Cullberg, 2001). 

 

Pankreatit 
 

Pankreas anatomi och fysiologi 
Pankreas (bukspottskörteln) är belägen strax bakom magsäcken i bukhålan och är ungefär 15 

cm lång och väger 70 - 110 gram (Haglund, Franksson & Holmström, 2002). Pankreas består 

av två sorters körtelvävnad. Den ena körteltypen är exokrin pankreasvävnad, vilket innebär att 

vävnaden bildar ett sekret med flera viktiga matspjälkningsenzymer. Den andra körteltypen är 

endokrin och ligger som öar utspridda i den exokrina vävnaden. Det är ifrån dessa öar, 

Langerhanska öar, som insulin och glukagon produceras (Bjålie, Budowick, Rolstad & 

Toverud 1998; Sonesson & Sonesson, 2001). De proteinspjälkande enzymerna är mycket 

aktiva och kan ge stora vävnadsskador om de utlöses för tidigt och hamnar på fel ställen 

(Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad & Toverud, 1998; Sonesson & Sonesson, 2001).  
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Vad är pankreatit?  
Pankreatit är en icke bakteriell inflammation som drabbar pankreas (Bengmark & Jeppsson, 

1996). Författarna skriver även att inflammationen kan ha olika förlopp, allt mellan lindriga 

besvär, livshotande akut och långdraget kronisk. Tillståndet debuterar med ödem och 

svullnad, därefter uppkommer olika grader av celldöd, blödningar och abscessbildningar 

(Haglund m.fl. 2002). Kärlen dilateras och körteln rodnar. Om större kärl drabbas kan 

blödningen bli massiv och hela organet kan uppgå i ett stort hematom. Bengmark och 

Jeppsson (1996) skriver att vid svår akut pankreatit tillstöter svikt i ett eller flera organ såsom 

lungor, njurar, hjärta och hjärna. Orsakerna är inte helt klarlagda, men sjukdomen förknippas 

ofta med alkoholism eller gallstenssjukdom. Semyon, Aleynik, Aleynik och Lieber (1999); 

Yuasa, Irimura och Oka (1998) menar att alkoholmissbruk är huvudorsaken till att 80% 

insjuknar i pankreatit. Denna typ av pankreatit är vanligare hos män än kvinnor då män 

dricker mer alkohol. Eland, van Puijenbroek, Sturkenboom, Wilson & Stricker (1999); Lin, 

Tamahoshi, Hayakawa, Ogawa och Ohno (2001); Apte och Wilson (1997); McKim, Uesugi, 

Raleigh, McClain och Arteel (2003) skriver att män som dricker mer än 150 gram etanol/dag, 

vilket motsvarar 15 cl, under en period på 10 – 15 år löper elva gånger större risk att insjukna 

i pankreatit, jämfört med nykterister. Alkoholism är en sjukdom som drabbar individens alla 

organ, alla psykiska funktioner och sociala relationer (Söderling, 1993). För att undvika 

pankreatit bör man hålla sig till en måttlig mäng alkohol, undvika fet mat och rökning. 

Björknäs (2003) skriver att flera studier har bekräftat att uttalat alkoholmissbruk är associerat 

med skada i pankreas. 

 

Symtom  

Den akuta attacken börjar ofta efter alkoholförtäring och/eller efter större måltid. Patienten 

insjuknar i regel ofta med svåra smärtor som är kontinuerliga. Smärtorna förekommer 

vanligtvis i övre delen av buken som då blir öm och svullnar upp. Smärtorna strålar ofta ut åt 

vänster brösthalva eller skulderblad. I de flesta fall har patienten även kräkningar (Haglund 

m.fl. 2002). I tidigt stadium kan sjukdomen vara svår att skilja från gallsten. Typiska symtom 

saknas i ungefär 10% av alla fall (Eland m.fl. 1999). Buksmärtorna förvärras efterhand 

samtidigt som patientens allmäntillstånd snabbt försämras. Tecken på allmänpåverkan kan 

vara snabb puls, feber, dålig urinproduktion, uttorkning och eventuell begynnande chock 

(Bengmark & Jeppsson, 1996).  
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Diagnos  

Om pankreatit misstänks undersöks på ett tidigt stadium om förekomsten av pankreasenzymet 

amylas är förhöjt i blodet och urinen. I undersökningen ingår även att ta lever- och blodsocker 

prover som ofta är lätt förhöjda. För att se utbredningen av pankreatiten används röntgen och 

ultraljud (Apte & Wilson, 2003). Ultraljud kan påvisa pankreassvullnad, vilket stöder 

diagnosen (Gandolfi, Torresan, Slomi & Puccetti, 2003). Patient som genomgått akut 

pankreatit får ofta nya attacker därför är det angeläget att genomgå en fullständig utredning 

om orsakerna (Bengmark & Jeppsson, 1996; Piette, Barnett & Moos, 1998).  

 

Kort beskrivning av patientgruppen 
Alkoholrelaterad pankreatit drabbar främst unga män som under en längre tid haft problem 

med alkohol (Lowenfels, Maisonneuve, Grover, Gerber, Korsten, Antunes, Marques & 

Pitchumoni, 1999). Männen förnekar ofta sin alkoholism in i det längsta, då de menar att de 

klarar av både arbete och familj. När de väl har insett sin alkoholproblematik känner de ofta 

skam och är osäkra på vem de skall vända sig till för att få hjälp med sitt problem. Om 

männen inte förändrar sin livsstil leder sjukdomen till döden (Löfgren & Nelson- Löfgren, 

1992). 

  

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
 

Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor genom samtal och information kan 

underlätta och motivera patienter med alkoholrelaterad pankreatit till en livsstilsförändring. 

Följande frågeställningar har använts för att förtydliga och uppnå syftet. 

 

- Hur kan sjuksköterskan genom samtal ge information till patienten? 

- Vad är av vikt för att patienten och sjuksköterskan skall kunna mötas i ett samtal?  

- Hur och när bör sjuksköterskan motivera och stödja individer med alkoholrelaterad 

pankreatit till livsstilsförändring? 
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METOD   
 

En deskriptiv metod valdes för att beskriva de förhållanden som råder på forskningsområdet 

om samtal, möte och information. Metoden som valdes i arbetet var en litteraturstudie vilket 

innebär komprimerad sammanställning av litteratur inom ett visst område (Backman, 1998).  

 

Litteratursökning   
Nyberg (2000) menar att systematisk sökning är ett effektivt sätt att gå till väga. Genom att 

använda systematisk sökning kunde material som inte fanns på högskolans bibliotek nås. 

Instrumentet för datainsamlingen till studien var olika databaser där vetenskapliga artiklar 

fanns tillgängliga för beställning. Sökningarna utfördes från bibliotek Campus - Vänersborg 

vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla, samt biblioteket på Norra Älvsborgs Länssjukhus 

(NÄL). Insamlingen utfördes vid flera olika tillfällen.  

 

Databaser som användes var Science Direct, Pub Med och Cinahl. Sökord som användes var: 

Nursing, patient, pancreatitis, pancreas, alcohol, induced, associated, information, education, 

empowerment, health promotion, motivation,  integrity, support och lifestyle changing.  

 

Det kan tyckas att artiklar i resultatet inte verkar helt relevanta till syftet för denna 

undersökning. I de fall då det föreligger har vi funnit fakta som har varit värda att lyfta fram 

då delar i artiklarnas resultat har varit relevanta för syftet i denna studie. De artiklarna har inte 

handlat om just alkoholrelaterad pankreatit utan generellt om allvarliga sjukdomar och /eller 

tillstånd.    

 

Urval 
Backman (1998) skriver att syftet med studien bör ligga till grund för urvalskriterierna. Två 

strategier användes, en strategi var att använda de artiklar som var relevanta för studien så 

kallad inkluderingskriterier. Den andra var att utesluta de artiklar som inte var relevanta för 

studien, exkluderingskriterier.  

 

Inkluderingskriterierna i studien var artiklar som handlade om information, motivation, möte 

och samtal, samt de artiklar som handlande om alkoholrelaterad pankreatit och  

livsstilsförändring.  
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Exkluderingskriterierna var ej vetenskapliga artiklar samt artiklar som inte svarade mot syftet. 

Artiklar som valdes bort var de som handlade om olika djurförsök, var för medicinskt 

inriktade samt de som handlande om cancer i pankreas.   

 

Vid sökandet av vetenskapliga artiklar valdes databaser som hade begränsningsmöjligheter. 

Ett avgörande inkluderingskriterium var att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade  

och godkända. Till detta användes begränsningarna peer- rewied, review, randomized control 

trial och clinical trial. Ett annat inkluderingskriterium var publikationsåret. Till en början 

användes begränsningen ” Four years” för att materialet skulle vara så nytt som möjligt. Då 

inte tillräckligt med material fanns som svarade mot syftet, söktes artiklar längre tillbaka i 

tiden, från år 1994 och framåt. Ytterligare ett inkluderingskriterium som användes var språket 

där, ”English” användes som en begränsning.  

 

Datainsamlingen gav sammanlagt 34 artiklar. När dessa hade granskats i sin helhet av båda 

författarna valdes tillslut 18 artiklar bort.  

 

Tabell 2. Presentation av författare, år, syfte, metod och resultat i de studier denna 

undersökning bygger på. 

 

  
Författare, Årtal Syfte Metod Resultat 

Apte, M.V., Wilson, J.S., 
(2003) 

Att undersöka hur 
alkoholmissbruk i längden 
kan skada pankreas.  

En litteraturstudie som 
under 30 års tid har 
undersökt hur skador 
uppkommit av alkohol på 
pankreas, samt vilka olika 
behandlingsmöjligheter 
som finns.  

Artikels sammanfattar 
naturvetenskaplig historia, 
kliniska anletsdrag, 
nuvarande tendenser i 
behandling och nyare 
framsteg i vår förståelse 
om uppkomsten av 
alkoholrelaterad 
pankreatit.  

Berg, E. m.fl. (1994) Att undersöka 
kreativiteten och ett 
nyskapande klimat bland 
sjuksköterskor. Graden av 
leda i deras arbete 
undersöktes samt vikten 
av individualiserad vård. 

Intervjuer utfördes där en 
experimentgrupp och en 
kontrollgrupp användes. 
Intervjuerna utfördes ett 
flertal gånger under ett års 
tid. 

Resultatet visade att 
kreativiteten och 
nyskapandet ökade under 
det gångna året. Andra 
positiva saker som 
framkom var att 
sjuksköterskorna kände sig 
mer fria, mer delaktiga, 
fick ökat förtroende samt 
att konflikterna minskade. 
Däremot ökade den 
upplevda stressen. 
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Författare, Årtal Syfte Metod Resultat 

Bergman, E., & Berterö, 
C. (2001) 

Att erhålla ökad kunskap 
och förståelse för hur det 
är att ha en 
kranskärlssjukdom och 
hur detta kan påverka 
livet/livsstilen för 
individen.  

En hermeneutisk kvalitativ 
metod där åtta individer 
har intervjuats.  

Genom att identifiera olika 
karaktärer och svårigheter 
som påverkar patientens 
följsamhet, borde det bli 
lättare att individualisera 
behandlingen. 
Sjuksköterskan har en 
viktig roll i detta.  
 

Cahill, M.A. m.fl., (2002)  Att undersöka hur en 
grupp alkohol- och 
drogmissbrukare blir 
behandlade av 
allmänheten i ett 
bostadsområde. 

En empirisk studie där 
man frågat 78 manliga 
alkohol- och drogberoende 
personer om ett 
avgiftningsprogram. 

Endast den yttre 
motivation förändrades. 
Det visade sig att 
depression och ångest kan 
förändra effekten av 
motivation och den yttre 
motivationen kan vara 
ganska övergående. 

Halonen, K.I. m.fl., (2003) Att fastställa långtids 
hälsorelaterad livskvalitet 
efter svår akut pankreatit. 

En kvantitativ metod där 
frågeformulär skickades ut 
till 174 personer, varav 
145 svarade. En 
kontrollgrupp användes 
som bestod av 
slumpmässigt valda 
människor i befolkningen 

76 av de 145 personerna 
menade att hälsan var 
likvärdig eller bättre än 
innan den svåra 
pankreatiten. Några 
kliniska skillnader mellan 
testgruppen och 
kontrollgruppen fann man 
inte. Alla kunde gå 
tillbaka till sina arbeten 
men endast 106 återvände 

Jenkins, D., & Emmet, S. 
(1997) 

Att se vilka effekter 
hälsoundervisning har på 
sjuksköterskerollen som 
hälsoundervisare. 

En kvantitativ metod där 
frågorna handlade om 
sjuksköterskans profession 
och fokuserade på olika 
parametrar om vad hälsa 
är, och när den skall 
tillämpas.   

Hälsoundervisning är ett 
lagstadgat ansvarstagande. 
Det är en utav de 
viktigaste och mest 
utmanande uppgifterna i 
sjuksköterskans arbete.   

Meillier, L. K. m.fl., 
(1997) 

Att undersöka förhållandet 
mellan hälsoundervisning 
och andra infallsvinklar 
till förändring av vanor 
kring hälsan. 

En kvantitativ metod 
baserad på intervjuer. 
Intervjuerna utfördes på 
21 män mellan åren 1990 
– 1991. 

Det bästa är att fånga 
personer precis när de 
befinner sig i en situation 
där de känner att de bör 
ändra sina vanor. Då bör 
olika erbjudanden och 
möjligheter för att kunna 
hjälpa dem till en 
förändring ges. 

Mårtensson, J. m.fl., 
(1998) 

Att undersöka hur 
kvinnliga patienter med 
nedsatt hjärtfunktion 
upplever sin livssituation 
sett ur ett sjusköterske- 
perspektiv. 

En kvalitativ 
fenomenologisk 
undersökning i Sverige där 
12 kvinnor intervjuades. 

Många patienter kände oro 
och osäkerhet inför sig 
själv och sin omgivning då 
de inte orkade som förut. 
Sjuksköterskan kan genom 
samtal och information 
hjälpa dessa patienter att 
känna hopp och 
självkontroll. 
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Författare, Årtal Syfte Metod Resultat 

Mårtensson, J. m.fl., 
(1997) 

Att undersöka förhållandet 
mellan hälsoundervisning 
och andra infallsvinklar 
till förändring av vanor 
kring hälsan. 

En kvantitativ metod 
baserad på intervjuer. 
Intervjuerna utfördes på 
21 män mellan åren 1990-
1991. 

Det bästa är att fånga 
personer precis när de 
befinner sig i en situation 
där de känner att de bör 
ändra sina vanor. Då bör 
olika erbjudanden och 
möjligheter för att kunna 
hjälpa dem till en 
förändring ges. 

Normington, K., & 
Goodwin, S. (2000) 

Att se hur en tidigt 
förebyggande insats 
baserad på en personlig 
rehabilitering kunde få för 
konsekvenser. 

En kvantitativ metod. 
Studien genomfördes i 
Storbritannien där 114 
patienter deltog i den 
personliga 
rehabiliteringen. 

Patienterna som fått 
personlig rehabilitering 
mådde bättre, hade högre 
känsla av kunskap och 
kontroll. De återvände 
snabbare till arbetet och 
började fungera normalt 
tidigare. Även anhöriga 
grundades. 

Petrie, K. m.fl., (2002)  Att undersöka om ett 
kortfattat samtal tidigt 
efter insjuknande i en svår 
sjukdom skulle leda till ett 
snabbare och bättre 
tillfrisknande. 

En kvantitativ metod 
användes i en studie på 65 
patienter på  Nya Zeeland. 
Effekten av ett tidigt 
samtal utvärderades efter 3 
månader. 

Det visade sig att ett tidigt 
samtal där negativa tankar 
och uppfattningar kunde 
påverkas ledde till att 
dessa patienter 
återhämtade sig snabbare 
och fungerade bättre efter 
utskrivning. 

Ryan, R.M. m.fl., (1995) Att undersöka förhållandet 
av motivationen i början 
och i slutet av 
behandlingen. 

En empirisk studie där 
man tillfrågat 109 manliga 
personer som var äldre än 
30 år.  

Man kom fram till fyra 
komponenter, inre 
motivationsfaktorer, yttre 
motivationsfaktorer, 
interpersonell- hjälp- 
sökningsfaktorer och 
självförtroende- i- 
behandlingsfaktorer. 
Dessa faktorer ska vara till 
hjälp för att öka 
motivationen till en 
livsstilsförändring hos 
patienten. 

Shepp, P.H. m.fl. (1999) Beskriver att det har 
bildats en interaktiv 
undervisande patient- och 
familjestödgrupp för 
personer med pankreatit.  

En litteraturstudie, som 
undersökt hur patienter 
och närstående kan hjälpa 
och stötta varandra. 
Frågeformulär användes 
för att få fram vad gruppen 
ansåg var viktigt med 
denna typ av stöd som ett 
alternativ till behandling. 

Planen för 
hälsoprogrammet 
inkluderade patientens 
perspektiv. Målet var att 
fortsätta att sträva efter 
kompanjonskap i arbetet 
med personer som har 
pankreatit.  
 

Turton, J. (1998) Att få ökad insyn i hur 
patienter och anhöriga ser 
på sina behov av 
information. Det som de 
ansåg vara viktigt 
jämfördes med det som 
sjuksköterskan 
prioriterade.   

En kvalitativ studie som 
genomfördes i England på 
18 patienter och dess 
anhöriga samt på 18 
sjuksköterskor. Ett krav 
var att patienterna skulle 
vara sambo eller gifta. En 
intervjuenkät användes.  

Sjuksköterskan visste inte 
alltid vilka behoven var. 
Därför anser forskaren att 
informationen bör vara 
individuell och utgå från 
patientens behov och 
uppfattning om vad som är 
viktigt. 
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Författare, Årtal Syfte Metod Resultat 

Webber, D. m.fl., (2001) Syftet var att undersöka 
hur ett visst utformat 
material skulle få för 
effekt samt om 
individuella samtal kring 
detta material skulle ge 
bättre effekt. 

En kvantitativ metod 
användes. Studien 
genomfördes i Australien 
där tre grupper med 17 
patienter i varje grupp 
deltog. Efter tre veckor 
kontrollerades 
kunskapsnivån genom ett 
test. 

Det visade sig att 
materialet med tillhörande 
frågor hade god effekt på 
inlärningen. Ett 
individuellt samtal kring 
detta material gav ett ännu 
bättre resultat.  
 
 
 
 

Weisburger, J.H. (2000) Att se hur rätt kost och 
ändring av livsvanor 
minskar risken för många 
svåra sjukdomar, såsom 
KOL och cancer. 

En litteraturstudie som 
undersöker kostens 
betydelse för att inte vara i 
riskzonen för att drabbas 
av olika svåra sjukdomar. 

Förebyggande åtgärder 
och försök till att hålla 
hälsan så god som möjligt 
bör vara planen för 
framtiden.  

Whittemore, R. (2000) Att kritiskt granska 
litteraturen gällande 
strategier och faktorer som 
påverkar 
livsstilsförändringar hos 
individer med diabetes 
mellitus. 

En litteraturstudie, 72 
artiklar publicerade mellan 
åren 1985-1999 
granskades. 

Det är av stor vikt att 
sjuksköterskan ger support 
för att uppnå långsiktiga 
livsstilsförändringar. Det 
visade sig att det är viktigt 
med individuell 
undervisning och 
förstärkning av individens 
kunskap. 

Wiliamson, G. (1997) Att undersöka vad 
patienten ansåg om stöd i 
efterförloppet och om 
information stämde 
överens, med deras behov. 

En kvantitativ metod 
användes. Studien gjordes 
på 100 patienter som haft 
en hjärtinfarkt. Ett 
frågeformulär användes. 

Studien visar att patienter 
uppfattar rehabilitering 
som värdefull och de 
menar att den bör vara 
individuell.  

 

Analys   
Denna studie består av sammanställd forskning i form av vetenskapliga artiklar, framför allt 

grundade på empiriska studier. Nyberg (2000) skriver att en vetenskaplig artikel som är 

granskad av personer som är sakkunniga på området håller en hög vetenskaplig standard. I 

enlighet med Patel & Davidson (1994) granskades artiklarnas innehåll med en stor 

noggrannhet och översattes till svenska. Därefter kunde materialet bearbetas och analyseras. 

 

Först lästes samtliga abstract igenom noga för att se om artiklarna hade någon relevans till 

arbetet. Patel och Davidson (1994) skriver att artiklar som valts ut genom första urvalet 

analyseras närmare. Artiklarna trycktes upp i dubbla exemplar och lästes igenom noga av 

båda författarna var för sig. Väsentliga delar har strukits under och översatts till svenska. 

Därefter har understrykningarna och översättningarna jämförts för att se om texten tolkats på 

samma sätt. Artiklarna lästes ytterligare en gång där svar på frågeställningarna söktes. Efter 

detta analyserades och diskuterades relevanta delar som belyste syftet. De relevanta delarna 
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har kategoriserats under olika rubriker, artikel för artikel. Utifrån dessa kategorier växte 

naturliga rubriker fram. Dessa rubriker andvändes vid sammanställningen av resultatet. Vid 

redovisningen av resultaten från artiklarna valdes ett neutralt språk, detta för att så långt som 

möjligt undvika att värderingar och åsikter skulle påverka kommunikationen med läsaren. 

Backman (1998) skriver att insamlat material bör organiseras, struktureras och tiolkas och den 

huvudsakliga analysen sker kontinuerligt under datainsamlingen.  

 

 

RESULTAT 
Resultatet innehåller fyra huvudkategorier som växte fram utifrån de kategorier som artiklarna 

delades in i vid analysen. Vi fann att samtal och information var en betydelsefull del i arbetet 

med denna patientgrupp. Det framkom även att information bör ges på olika sätt för att 

patienten lättare skulle kunna ta till sig det som förmedlades. Några artiklar tog upp hur 

sjuksköterskan bör bemöta denna patientgrupp, samt vikten av att vara lyhörd och lyssna på 

vad patienten har att säga. Den sista rubriken som handlar om motivation till en 

livsstilsförändring kändes naturlig att ha med eftersom sjuksköterskan har en betydelsefull 

roll i förändringsarbetet. Resultatet presenteras utifrån följande rubriker: 

 

- Individuell information och dess effekter. 

- Alternativa metoder för att information skall få en ökad effekt. 

- Mötet mellan sjuksköterska och patient. 

- Motivation till en livsstilsförändring hos patienter med alkoholrelaterad pankreatit. 

 

 

Individuell information och dess effekter  
Information bör vara individuell och utgå från patientens behov och uppfattningar. 

Informationen bör inriktas på livsstilsförändringar, symtomhantering och kunskap om när det 

är dags att uppsöka läkare. Patienter och närstående ansåg att det var viktigt att veta hur de 

skulle förhålla sig till den nya situationen för att undvika nya återinsjuknande (Turton, 1998). 

 

Petrie, Cameron, Ellis, Buick och Weinman (2002) anser att ett sätt att ge patienten en 

positivare bild av sitt tillstånd är att sjuksköterskan har individuella informationssamtal. 
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Genomförs ett sådant samtal tidigt kan eventuella negativa tankar och felaktiga uppfattningar 

rättas till. Författaren menar att individuella samtal kan öka patientens välmående, deltagandet 

i rehabiliteringen och förkorta sjukskrivningsperioden. Sjuksköterskan bör tänka på att 

använda ett språkbruk som patienten förstår. Innehållet bör även anpassas till patientens vanor 

och sociala situation, så att informationen blir meningsfull. Brister detta är det troligt att 

patienten missförstår det som sagts, vilket i sin tur kan leda till att resultatet inte blir vad som 

från början avsåg. 

 

Två studier visar att individuellt utformad information är ett sätt att öka motivation, främja 

beteendeförändringar, få tillbaka personer till arbetet och minska depressioner. Genom att 

varje patient får en patientansvarig sjuksköterska som har individuella samtal kan 

rehabiliteringen utformas efter detta (Meillier, Brink Lund & Kok, 1996; Halonen, Pettilä, 

Leppäniemi, Kemppainen, Puolakkainen & Haapiainen, 2003).  

 

Jenkins och Emmett (1997) menar att information skall involvera termer som val, autonomi 

och frihet. Sjuksköterskor skall värdera vikten av individens värde, tro och värderingar. 

Författaren menar att en framgångsrik undervisning i hälsa beror på hur individens egen 

uppfattning av vad hälsa är. Sjuksköterskan skall ta reda på patientens uppfattning av hälsa då 

den är unik för varje människa.  

 

Bergman och Berterö (2001) visade att patienter tyckte att det var bra när sjusköterskan kunde 

identifiera negativa faktorer i deras livsstil. De upplevde det som positivt när sjuksköterskan 

uppmärksammade patientens förmåga och styrka och använde detta som ett verktyg i 

rehabiliteringen. Riklig information och att kunna nå personal via telefon upplevdes som 

tryggt. Vidare menar författarna att många av deltagarna i studien upplevde att det var svårt 

att leva upp till de livsstilsförändringar som de fått information om i rehabiliteringen.  

 

Mårtensson, Karlsson och Fridlund (1997) menar att patienter som genomgått en svår 

sjukdom ofta känner sig begränsade i sitt liv, och har svårt att känna tilltro till att 

omgivningen kan hjälpa dem. I studien ges ett exempel på att när patienten är ensam hemma 

vågar han inte göra lika mycket som innan insjuknandet. Sjuksköterskans åtgärder skall 

fokuseras på att hjälpa patienter att bryta negativa mönster, genom att informera både 

patienten och närstående. En ökad förståelse hos närstående kan underlätta situationen både 

för patienten och dem själva. Därför är det bra om familjemedlemmar får ta del av den 



 16

information som ges. Informationen som ges skall innehålla problematik kring sjukdomen där 

fokus bör inriktas på möjligheter och hjälp till självhjälp. Vidare menar författarna att redan 

från det att patienten läggs in på avdelningen skall en plan utarbetas utifrån dennes behov för 

uppmuntran till en positivare framtidstro och åtgärderna kan leda till en minskning av 

återinläggningar på sjukhus.   

 

Alternativa metoder för att information skall få en ökad effekt 
Det är bra att komplettera muntlig information med någon form av skrift, som patienten kan 

läsa hemma. Ett ljudband eller videofilm, som spelats in under samtalet kan också vara till 

hjälp (Mårtensson, Karlsson & Fridlund, 1998). 

 

Videofilmer som ändvänds som informationshjälpmedel förmedlar en verklighetsupplevelse 

av budskapet som patienten inte annars kan få. Filmen kan lätt stoppas och startas på nytt för 

att tillfällen ska ges till diskussion mellan de olika avsnitten. Avsnitten kan spelas upp igen 

för en mer ingående analys. Videofilmen kan även användas för självstudier där patienten 

arbetar i sin egen takt. Ett annat  alternativ vid självstudier eller mindre grupper är ljudband, 

även det kan lätt stoppas och startas på nytt för diskussioner skall kunna utföras. Ljudband är 

lättare att använda än ett videoband med tanke på utrustningen. Tyvärr fångar inte ljudband 

uppmärksamheten hos patienten lika bra som visuella material (Bergman & Berterö, 2001).   

 

Webber, Higgins och Baker (2001) menar att ett försök att förbättra patientutbildningen med 

hjälp av ett nytt material var ett skriftligt informationsmaterial som var utformat med frågor 

efter varje stycke där patienten fick en chans att reflektera och kontrollera sina nya kunskaper. 

Det visade sig att de patienter som fick detta material hade bättre kunskap på ett test som de 

genomgick tre veckor efter att informationen gavs, jämfört med de patienter som endast fick 

vanligt informationsmaterial utan frågor. 

 

Turton (1998) skriver att en speciellt utformad checklista kan vara ett bra hjälpmedel när 

information ges och den bör innehålla de delar som är relevanta för varje patient. 

Sjuksköterskan kan göra ett enkelt utvärderingsschema där patienten får kryssa för olika 

frågor. Sjuksköterskan skall vara speciellt uppmärksam på hur hon/han använder olika 

begrepp och försäkra sig om att patienten har samma förståelse av begreppen som hon själv. 

Frågorna måste formuleras så att de inte kan missförstås av patienten.  
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Meillier m.fl. (1997) skriver att en dagbok kan vara ett bra hjälpmedel i rehabiliteringen. 

Dagboken gör att patienten på ett tydligt sätt kan se och förstå hur han har levt och hur han 

borde leva. Dagboksanteckningarna kan skickas till den patientansvariga sjuksköterskan som 

därefter tar kontakt med patienten och föreslår ett samtal. När anteckningarna diskuteras kan 

sjuksköterskan ge feedback och uppmuntran till fortsatt livsstilsförändring.  

 

Shepp, Chase & Rawls (1999) påpekar vikten av att ta vara på patienternas egna kunskaper. 

Vikten av olika stödgrupper beskrivs, framförallt talar författarna om en typ av stödgrupp som 

involverar patientens närstående och där syftet är att uppmuntra till ett hälsofrämjande arbete. 

Det görs för att få ökad kännedom om hur hälsofrämjande relationer kan utvecklas ur ett 

patient- och familjeperspektiv där en familjemedlem lider av en allvarlig sjukdom.  

 

Meillier m.fl. (1997) menar att en positiv effekt på hälsotillståndets psykosociala 

konsekvenser är att låta patienter med likande hälsoproblem mötas i grupper, vilket kan ge en 

ökad kunskapsnivå och bättre kontroll. Gruppgemenskapen ger patienterna möjlighet att ta 

upp olika problem och hjälpa varandra utifrån deras egna erfarenheter. Kontakten med andra 

människor kan motivera till att förändra sitt beteende. Gruppundervisning kan hjälpa 

patienten att på ett enklare sätt förhålla sig till sin nya livssituation.  

 

Diskussionsgrupper, är en annan form av gruppundervisning där personer med 

alkoholrelaterade problem kan utbyta erfarenheter och problem samt diskuterar dessa 

tillsammans. I denna gruppform är det patienterna själva som styr vad de vill diskutera. 

Sjuksköterskans roll kan då vara att hjälpa patienten genom att vara en aktiv åhörare i 

gruppen. Därefter kan hon/han ställa frågor som kan bidraga till att avklara problem eller 

situationer. Genom att sjuksköterskan lyssnar aktivt kan hon/han ställa mer ingående frågor 

som kan hjälpa personen att komma vidare. Förutsättningen för att diskussionsgrupper skall 

fungera är att gruppmedlemmarna är öppna och tillmötesgående i förhållande till varandra, så 

att alla får komma till tals och bli hörda. Sjuksköterskan och patienterna har tillsammans 

ansvar för att inlärningen skall fungera (Mårtensson m.fl. 1998).  

 

Jenkins och Emmet (1997) skriver att forskare hävdar att det viktigaste instrumentet i en 

undervisningssituation är samtal. De alternativa metoderna för information kan inte ensamt 

ses som tillräckliga, utan det krävs även muntlig information. Sjuksköterskans förmåga att 
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stimulera och uppmuntra patienten är av stor vikt. Jenkins och Emmet (1997) beskriver att 

samspelet mellan sjuksköterska och patient har en stor betydelse för inlärningen.  

 

Mötet mellan sjuksköterska och patient  
Berg, Welander Hansson och Hallberg (1994) påpekar vikten av att närma sig patienten 

genom ett ”du – jag” förhållande. Det innebär att förhållandet präglas av en dialog mellan två 

likvärdiga personer. Dialogen omfattar både patientens och sjuksköterskans erfarenheter, 

kunskaper och känslor. Författarna skriver att en av flera förutsättningar för att patienten skall 

kunna tillägna sig nya kunskaper är att sjuksköterskan bör skaffa sig en översikt över 

patientens behov för att därefter kunna planera för hur hon skall tillrättalägga undervisningen. 

Berg m.fl. (1994) skriver även att informationen bör ges på en vuxen till vuxennivå så att 

patienten blir motiverad till att vilja lära sig.  

 

Bergman och Berterö (2001) skriver att vi ofta hör vad andra säger men att vi inte alltid 

lyssnar på vad som sägs. Att lyssna är en aktiv process och det är av vikt att vara 

uppmärksamma på vad som sägs. Därefter bör sjuksköterskan göra ett urval av det som sagts 

och sedan tolka det för egen del. Vidare skriver författarna om vikten av att lyssna till vad 

patienten egentligen säger genom personens verbala och icke-verbala budskap. För att detta 

skall vara möjligt bör sjuksköterskan känna medkänsla för patienten.  

 

Det sätt som sjuksköterskan bemöter en patient på visar vilket sätt hon/han ser honom som 

människa (Jenkins & Emmet, 1997). Basen i behandlingsrelationer bör generellt vara att 

sjuksköterskan förutsätter att patienten om han hade andra alternativ i grunden inte vill dricka 

sprit. Bygga upp förtroende och tillit, samt skapa samförstånd är förutsättningar för ett bra 

samarbete. Genom att vara förutsägbar, pålitlig, lugn och inlevelsefull inger sjuksköterskan 

förtroende. I perioder då patienten sviktar blir det sjuksköterskans uppgift att på ett tillfälligt 

sätt överta och dela med sig av sina kunskaper. Det är av vikt att vårdpersonalen inte låter sig 

uppröras eller överaskas av det som patienten beskriver. Sjuksköterskan bör behålla lugnet, 

även när det råder kris och kaos. Samarbetsrelationen har större betydelse än enskilda metoder 

för att uppnå goda behandlingsresultat. Ett samarbete bör etableras tidigt i en kontakt och det 

är betydelsefullt under hela förändringsarbetet (Jenkins & Emmet, 1997). Enligt Wiliamson 

(1997) tyckte patienterna att sjuksköterskor undvek att prata om känslor och oro. Medan 
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Turton (1998) i sin studie kom fram till att sjuksköterskan hade lätt för att prata om känslor 

och rädsla.  

 

Meillier m.fl.(1997) skriver att läkaren och sjuksköterskan bör göra klart var de själva står 

beträffande sin attityd gentemot alkoholister. Minsta tecken till fördömande eller förakt kan 

uppfångas av patienten som alltid är på sin vakt när detta ämne kommer på tals. Det är  

nödvändigt att alltid ha sjukdomsbegreppet i tankarna och att komma ihåg att det är en patient 

som har en sjukdom som han själv inte har valt, samt att beteendet är symtom på sjukdomen. 

Meillier m.fl.(1997) menar även att om sjuksköterskan är överlägsen i sitt bemötande väcker 

det som regel försvarsreaktioner hos patienten.  

 

När en alkoholist söker hjälp är det ofta med bristfällig motivation. Hans inställning ställer 

därför stora krav på de första samtalen, att de utformas på lämpligt sätt. Om sjuksköterskan 

uppträder okunnigt, avvisande, kortsynt eller odiplomatiskt är risken stor att patienten 

avbryter kontakten redan på det här stadiet. Innan sjuksköterskan antyder någon speciell form 

av behandling bör hon/han ta reda på om patienten sedan tidigare har negativa erfarenheter av 

vård då dessa kan påverka förväntningarna på den nya vården. Patientens erfarenheter av att 

tidigare ha klarat av olika uppgifter, samt att ansträngning lönar sig ökar motivation till 

förändring (Cahill m.fl. 2002). 

 

I de flesta omvårdnadssituationer interagerar sjuksköterskan med patienter, närstående, 

kollegor och medarbetare från andra yrkesgrupper. Situationer där sjuksköterskan utövar 

omvårdnad av en behövande patient förutsätts det att hon kommunicerar och interagerar med 

patienten såvida denne inte är medvetslös. Oavsätt vilka arbetsuppgifter sjuksköterskan har, 

beror hennes/hans effektivitet på förmågan att kunna kommunicera, då en stor del av tiden går 

åt till att kommunicera med patienter, närstående och kollegor (Normington & Goodwin, 

2000).  
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Motivation till en livsstilsförändring hos patienter med 

alkoholrelaterad pankreatit 
En grundläggande förutsättning för att patienter skall vara motiverade till förändring är att de 

uppfattar, och förstår att det finns ett problem (Whittemore, 2000). Författaren skriver även att 

det är betydelsefullt att sjuksköterskan ger fortlöpande support för att individen skall klara av 

komplexiteten av sin sjukdom på ett dagligt plan. Det finns ett växande erkännande av att 

livsstilsförändringar är en pågående process med ett komplext samspel av stimuli, kognition, 

respons och beteende. Whittemore (2000) skriver om att leva med kronisk sjukdom skapar 

speciella omständigheter där samspel mellan patient och vårdpersonal har visat sig vara 

väsentliga för patienten livskvalité. Sjuksköterskan har en nyckelroll i att uppmuntra individer 

att göra livsstilsförändringar, då det ofta innebär svårigheter för individen. Genom att låta 

livsstilsrekommendationerna vara enkla och att sätta upp gemensamma mål tillsammans kan 

livsstilsförändringar underlättas. Sjuksköterskan kan börja med att uppmuntra till små 

kortsiktiga mål som sakta ökas på allt eftersom för att individen inte skall ge upp. Individens 

viljestyrka stärks genom att sjuksköterskan ger individerna redskap att klara av sjukdomen 

och alla förändringar som skall göras i det dagliga livet. Realistiska mål och att 

sjuksköterskan är lyhörd, empatisk och förstående är av vikt för att kunna motivera individen 

till livsstilsförändring (Whittemore, 2000).  

 

Apte och Wilson (2003) skriver att det är en grundläggande förutsättning att patienten 

uppfattar och förstår sitt problem med den höga alkoholkonsumtionen, för att en 

livsstilsförändring skall kunna genomföras. Det kan finnas en omedvetenhet som innebär att 

patienten ännu inte uppfattat och tagit till sig tecken på sin problemutveckling som t.ex. 

insjuknande i pankreatit. En traditionell bild av en förnekande alkoholist är en man som, 

nästan döende, övergiven av sin familj, utan arbete och bostad, förnekar sitt problem med 

alkohol. Ryan, Plant, och O’Malley (1995) ger ett ytterligare exempel där mannen förnekar 

sin alkoholism, då han anser sig klara av både arbete, socialt umgänge och familj.  

 

Cahill, Adinoff, Muller och Pulliam  (2003) skriver att när det sägs att en person är motiverad 

”för behandling” innebär det att:  

- Personen har tänkt över sitt sätt att leva och vill ändra på det.  

- Personen har insett att behandlingen kommer att kosta tid och besvär.  

- Personen tror att hon/han kan ändra sig – med behandlingens hjälp.  
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Med dessa förutsättningar inbyggda i motivationsbegreppet får patienten ta större del av 

ansvaret (Cahill m.fl., 2003). Det glöms ofta bort att motivation till stor del är en fråga om 

information. För att kunna uttala sig om individens motivation för en viss form av 

behandling, måste sjuksköterskan ha klart för sig att informationen verkligen har förankrats 

hos patienten (Cahill m.fl., 2003).  

 

Cahill m.fl. (2003) skriver att motivation generellt är betraktat som ett värdefullt 

behandlingsredskap till patienter med alkoholrelaterade sjukdomar. Motivation som 

behandling har länge betraktats vara en förutsättning för att patienten skall kunna förändra sitt 

beroende.  Författarna skriver att forskare har börjat värdera vikten av varför motivation i 

behandlingen har fått så stort genomslag i tillfrisknandet (Cahill m.fl., 2003). 

 

Motivation är betraktat som en svår uppgift när det gäller en persons möjlighet till ingripande 

för att förändra sitt beteendemönster. Alkoholister betraktas ofta, dels av dem själva och dels 

av sina terapeuter, som omotiverade. Detta gör att motivationsfrågor är betydelsefulla i 

rehabiliteringsprogram (Ryan, Plant & O’Malley, 1995). Det är av vikt att sjuksköterskan 

tidigt motiverar och stöttar patienten till livsstilsförändring om hon märker att patienten har en 

tendens till att vilja förändra sin livssituation (Cahill m.fl., 2003). Wiliamson (1997) beskriver 

skillnaden mellan omotiverade och motiverade patienter med uttalad alkoholproblematik. 

Omotiverade patienter ser ofta inte sin konsumtion av alkohol som ett problem. 

Konsumtionen är inte det främsta bekymret i deras livssituation. Ofta behöver de istället hjälp 

med praktiska och materiella omständigheter. Motiverade patienter kan beskriva sitt 

alkoholproblem och de poängterar att de står maktlösa. Män hävdar i större utsträckning än 

kvinnor att konsumtionen snart kommer att leda till deras egen död. Både män och kvinnor 

anser att deras problem inte kan lösas utan hjälp utifrån (Wiliamson, 1997). 

 

När sjuksköterskan möter en patient med svag motivation, är det väsentligt att hon/han inte 

betraktar personen som omotiverad. Att personen över huvud taget är motiverad till 

förändring, även om motivationen inledningsvis är liten, utgör en tillräcklig utgångspunkt för 

att ett förändringsarbete skall kunna påbörjas (Wiliamson, 1997). 

 

Alkoholmissbrukarens motivation till förändring och behandling är ofta låg och svårpåverkad. 

Patienten söker inte hjälp även om han känner till alkoholismens symtom och förlopp. Det är 
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inte bara svårt att motivera patienten till ett förstagångsbesök. Ofta avbryter han 

behandlingarna på ett tidigt stadium (Chaill m.fl., 2003). 

 

Apte och Wilson (2003) menar att denna patientgruppens förväntningar på vården kan 

påverkas av tidigare upplevda erfarenheter. Om patienten har negativa erfarenheter av vården 

bör sjuksköterskan inte antyda någon form av behandling innan hon/han har tagit reda på hur 

det har varit. Risken finns att sjuksköterskan föreslår en behandlingsform som tidigare inte 

varit bra. Författarna menar även att erfarenheter av att tidigare ha klarat av olika uppgifter 

samt att ansträngning lönar sig ökar motivation till förändring. Om patienten har en 

livshistoria, som domineras av misslyckanden och bestraffningar, utgör detta hinder för 

motivation (Apte & Wilson, 2003).  

 

Wiliamson (1997) menar att patienter uppfattar rehabilitering vid alkoholrelaterad pankreatit 

som värdefull och den bör vara individuell och utgå från deras behov. Cahill, m.fl. (2003) 

menar att en patients motivation till att söka behandling för sina missbruksproblem sägs vara 

en central inriktning av behandlingen. Motivation för behandling har länge varit en trolig 

förutsättning för att ändra i missbrukarens beteende (Apte & Wilson, 2003).  

 

Förebyggande åtgärder och försök till att hålla hälsan så god som möjligt bör vara planen för 

framtiden för alla patienter (Petrie m.fl., 2002). Patienter som är nyfikena på vad framtiden 

har att erbjuda är ofta mer motiverade för undervisning. Om patienten förlorar sitt hopp för 

framtiden har det en negativ effekt på tillfrisknandet (Petri m.fl., 2002). 

 

 

Resultatsammanfattning 
Denna studie visar att information som ges till patienter som insjuknat i alkoholrelaterad 

pankreatit bör vara individuell och utgå från den enskildes behov för att komma till rätta med 

patientens eventuella problem. Vidare visar denna undersökning att information både kan 

dämpa och öka oro hos patienten. Det är sjuksköterskans subjektiva bedömning som avgör 

om patienten klarar av att hantera den information som är tänkt att ges. Detta ställer 

ytterligare krav på sjuksköterskans kompetens vad gäller helhetssyn. För att få denna 

helhetssyn är det av vikt att sjuksköterskan sätter sig in i patientens psykosociala situation. 
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Detta förutsätter att sjuksköterskan lyssnar på patientens behov och utformar informationen 

utifrån detta. 

 

 

DISKUSSION 
 

Metod 
När det gällde att hitta material angående pankreatit var det inte svårt. Svårigheterna uppkom 

när material angående information vid pankreatit söktes. Kompletterande sökord och olika 

kombinationer av dem gjorde att ett kunskapsområde relevant för syftet ringades in, samt att 

sökningarna kunde riktas mot syftet och göras mer effektiva. Enligt Nyberg (2000) är det en 

fördel att gå till väga på detta sätt eftersom mer material kunde införskaffas och sökningarna 

blev mer specifika. Urvalet av artiklar underlättades av att det fanns flera olika databaser att 

söka i. De var lätta att använda och sökningarna underlättades med hjälp av begränsningar 

som gick att välja, på så sätt kunde vetenskapliga artiklar hittas. På Internet fanns det 

fulltextartiklar tillgängliga som blivit godkända för publicering i vetenskapliga tidsskrifter. En 

nackdel under arbetets gång var att inkluderingskriteriet vad gäller publikationsår fick ändras. 

Från att ha begränsat materialet från fyra år, fick begränsningen utökas till nio år bakåt i tiden. 

Valet av att göra en litteraturstudie ansåg vi lämpligast med tanke på tidsramen vi hade. Detta 

medförde att ett större forskningsområde kunde sökas.  

 

En del artiklar i resultatet verkar kanske inte helt relevanta för undersökningen, då de är 

inriktade på andra sjukdomar. I de fall då dessa har använts har det funnits fakta som har varit 

värda att lyfta fram då delar i artiklarna har varit relevanta för syftet i vår studie. Ytterligare 

ett faktum som bör hållas i åtanke är att artiklarna är byggda på studier från olika delar av 

världen. Detta kan eventuellt ha färgat resultatet med tanke på kulturskillnader som kan råda 

mellan olika ställen där forskningen har bedrivits. Den största delen av materialet är hämtat 

från västvärlden varför generella paralleller bör kunna dras till svenska förhållanden.  

 

Då de flesta artiklar i resultatet var på engelska reserverar vi oss för eventuella feltolkningar. 

En nackdel med de engelska artiklarna var att det var tidskrävande, men det övervägdes av att 

bearbetningen blev mer utförlig. Därefter gick vi tillsammans igenom det mest väsentliga i 

artiklarna. När detta var gjort valdes de slutgiltiga artiklarna ut.  
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Resultat 
Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor genom samtal och information kan 

underlätta och motivera patienter med alkoholrelaterad pankreatit till en livsstilsförändring. 

Undersökningens resultat visade att informationen bör ges individuellt. Bergman och Berterö 

(2001) menar att information som ges individuellt har en god effekt. Normington och 

Goodwin (2000) menar att individuell information minskar oron och leder till att patienterna 

har lättare för att ändra sin livsstil. Mårtensson m.fl. (1997) menar att god effekt av 

individuell information kan vara att återinläggningar på sjukhusen minskar. Utifrån detta 

visade det sig att individuell information har en god effekt när det bland annat gäller 

livsstilsförändringar, följsamhet vid intag av läkemedel och minskning av depression.  

 

Av resultatet i detta arbete framkommer det skillnader vad gäller när information bör ges till 

patienter som insjuknat i en svår sjukdom för att effekten skall bli så god som möjligt. 

Undersökningar har visat att det kan vara svårt att ta till sig information vid ett tidigt skede 

efter insjuknandet. Cullberg (2001) samt Ehrenkrona och Öman (1994) skriver att patienter 

inte är motagliga för information under de närmaste dagarna efter insjuknandet. Cullberg 

(2001) har en teori om hur svårt patienter har för att ta till sig information under en kris. Detta 

stämde väl överens med en av våra föreställningar som fanns innan arbetet startade. Petrie 

m.fl. (2002) menar motsatsen och anser att genom att ge informationen i ett tidigt skede kan 

negativa tankar och uppfattningar påverkas i en mer positiv riktning. Detta ledde enligt Petrie 

m.fl. (2002) till ett ökat välmående hos patienten, samt kortare sjukskrivningsperioder.  

 

Petries m.fl. (2002) teorierna talar för att informationen kan ges i ett tidigt skede. Det kan vara 

att den förut så självklara teorin om att människor har svårt att ta emot information vid kris 

håller på att förändras. Det kan bero på att sjuksköterskans pedagogiska kompetens har 

förbättrats. Det kan också vara så att vi börjar förstå samtalets betydelse för patienten och dess 

närstående. Sjuksköterskan är en person väl lämpad att ta sig an denna uppgift för att 

patienten skall få den information som han så väl behöver för att klara av sin kris.  

 

Ett annat resultat som framkommit under arbetets gång är att information både kan lindra och 

öka oro och ångest. Enligt Cahill m.fl. (2002) kan lättare ångest mildras genom  rak och 

saklig information. McKim m.fl. (2003) skriver att om patienten får tillräcklig information 
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angående läkemedelsbiverkningar kan oron minska. Dessa författares åsikter om att 

information kan minska oro och ångest känns relevant. Det kan vara så att kunskapen som 

patienten erhåller om problem som kan uppstå, borde leda till en bättre handlingsplan för att 

hantera sin situation.  

 

Om det är så att för mycket kunskap skapar oro hos patienten kan detta leda till att det blir 

svårt för sjuksköterskan att veta hur mycket information som den enskilda individen behöver. 

Detta anser vi ställer krav på henne/honom vad gäller förmågan att bedöma varje enskild 

individs kapacitet att hantera information. 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall information som ges vara individuellt 

anpassad. Vården bör så långt som möjligt utföras i samråd med patienten. Detta kan tolkas 

som att informationen alltid skall utgå från patientens individuella behov. Här kan ses klara 

likheter med hur en del forskare ser på hur informationen skall vara utformad. Bergman och 

Berterö (2001) visade i sin studie att patienter upplevde det positivt när sjuksköterskan kunde 

identifiera negativa livsfaktorer. Det upplevdes positivt när patientens egna förmåga och 

styrka användes som utgångspunkt. Turton (1998) skriver att information bör vara individuell 

och utgå från patientens behov. Det upplevs av oss som positivt att denna lag är utformad för 

patienten. En studie gjord av Bergman och Berterö (2001) belyser utifrån sina slutsatser 

vikten av att lyfta fram patientens egen styrka och förmåga, för att sedan använda sin förmåga 

i rehabiliteringen. Det här stämmer väl överens med SOSFS 1993:17 som rekommenderar att 

patientens egna resurser bör tillvaratas i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Den slutsats som vi dragit om vad SOSFS 1993:17 säger och vad studierna i vårt arbete har 

kommit fram till om individuellt utformad information, kan inte ses som helt relevant. Detta 

för att de flesta av studierna i arbetet inte är gjorda Sverige. Den kunskap som kan inhämtas 

från studierna kan vara till hjälp för sjuksköterskan att utforma informationen på ett bra sätt. 

Detta eftersom den svenska sjuksköterskan enligt lag är skyldig att utforma informationen 

utifrån patientens individuella behov.     

 

I detta arbete konstaterades att det fanns olika sätt att utforma informationsmaterial för att 

uppnå så god effekt som möjligt för patienterna. Det har visat sig att användandet av ett 

frågeformulär för att förvissa sig om att kunskapen är förankrad hos patienten verkar vara ett 

bra sätt. Sjuksköterskan ser då på ett tydligt sätt vad av informationen som förankrats hos 
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patienten. En god idé enligt Webber, Higgins och Baker (2001) är att först dela ut skriftligt 

material till patienterna som kan studeras i lugn och ro. Därefter kompletteras det skriftliga 

materialet med individuell undervisning av sjuksköterskan om sjukdomen. Patienten kan då 

tillsammans med sjuksköterskan reda ut eventuella missförstånd, reflektera och klargöra 

begrepp som patienten tycker är svåra. Petrie m.fl. (2002) menar att om det är möjligt att ge 

patienten någon form av demonstrationsutrustning såsom broschyrer, planscher, eller liknande 

kan det underlätta inlärningen. Sjuksköterskan kan vända sig till olika patientföreningar för att 

få ytterligare hjälp med material, de har ofta har ett bra och väl utarbetat material.  

 

Vad gäller patientgruppen med alkoholrelaterad pankreatit anser vi att det är bra om 

sjuksköterskan kompletterar den muntliga information med någon skriftlig information. Det 

är av betydelse att hon/han kontrollerar att informationen verkligen har förankrats hos 

patienten, då patienterna ofta är i kris när första mötet genomförs. Vi anser att Webber, 

Higgins och Bakers (2001) idé verkar vara ett bra sätt då patientens eventuella missförstånd 

och för patienten svåra begrepp kan klargöras på en gång. Det är betydelsefullt att 

sjuksköterskan hjälper denna patientgrupp att komma i kontakt med någon patientförening 

såsom Anonyma alkoholister (AA).  

 

Enligt Jenkins och Emmett (1997) beror en framgångsrik hälsoundervisning på individens 

uppfattning av sin hälsa och hur modellen av hälsoundervisning används. Kombinationer av 

olika informationsformer har i vår studie visat sig ha en god effekt på denna patientgrupp för 

att ta till sig informationen. 

 

Det framgår av vårt resultat att det förelåg skillnader om vad sjuksköterskan såg som 

betydelsefull information och vad patienter och närstående såg som viktigt. Wiliamson (1997) 

skriver att patienterna tycker att sjuksköterskor undvek att prata om känslor och oro, medan 

Turton (1998) kom fram till att sjuksköterskan hade lätt för att prata om känslor och rädsla.  

Författaren menade även att patienter och närstående inte såg detta som lika viktigt. Turton 

(1998) menar att patienterna prioriterade information angående livsstilsförändringar, 

symtomhantering och om hur ny pankreatit skulle undvikas. Sjuksköterskan tyckte istället att 

det var viktigt med information angående hur sjukdomen hade uppstått. 

 

En viktig del i sjuksköterskans arbete är att ge feedback och uppmuntran till patienten då en 

livsstilsförändring inte är lätt att genomföra på egen hand. Sjuksköterskan bör ha i åtanke att 
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patienten behöver stöd och råd under hela processen (Jenkins & Emmett, 1997). Upplevelsen 

av hälsa är individuell och därmed stämmer inte alltid patientens och sjuksköterskans syn på 

hälsa överens. Sjuksköterskan bör gå varligt fram och inte anklaga någon patient för att ha 

dålig hälsa när han i själva verket anser sig ha en god hälsa.   

 

Rehabilitering handlar inte bara om medicinska, tekniska eller ekonomiska åtgärder. Det 

handlar i stor utsträckning om attityder och känslor (Apte & Wilson, 2003). Patienter 

uppfattar rehabilitering som värdefullt och de menar att den bör vara individuell och utgå från 

deras behov (Wiliamson, 1997). Rehabilitering innebär ofta att ta ställning till nya 

svårigheter, men också att se nya möjligheter (Apte & Wilson, 2003).   

 

Mårtensson m.fl. (1998) säger att en förutsättningen för att olika former av gruppsamtal skall 

fungera är att gruppmedlemmarna är öppna och tillmötesgående. Sjuksköterskan kan vara en 

aktiv lyssnare samtidigt som hon/han kan hjälpa gruppen att gå vidare i diskussioner som 

deltagarna inte själva klarar av. Hon/han bör även ställa frågor till det som tas upp så att 

gruppmedlemmarna kan utvecklas och gå vidare. Apte och Wilson (2003) anser att det är 

viktigt att sjuksköterskan känner sina begränsningar. Med detta menas bl.a. att sjuksköterskan 

inte bör ta på sig arbetsuppgifter som inte är inom hennes ansvarsområde. Hon/han är t.ex. 

ingen kurator eller terapeut och uppgiften blir då att hjälpa patienten vidare till någon annan 

som är mer kvalificerad på det område som patienten behöver hjälp inom.  

 

Den klassiska bilden av en alkoholist är en ung man som måste komma ur sitt förnekande och 

börja tala öppet om sitt problem för att kunna motiveras till en livsstilsförändring, detta 

eftersom förnekande är en försvarsmekanism som är starkt motivationsförsämrande (Apte & 

Wilson, 2003). Sjuksköterskan bör lära sig skilja mellan omotiverade och motiverade 

patienter. Om patienten inte är motiverad, kommer heller ingen förändring att ske och då kan 

inte sjuksköterskan göra annat än att säga till patienten att han är välkommen när han själv 

insett sitt problem och vill ha hjälp att förändra sin livssituation.  

 

Trots att det finns forskning på området anser vi att det finns hålrum i kunskapsområdet att 

fylla. Ytterligare forskning som är mer fokuserad specifikt på informationens betydelse i 

rehabiliteringen efterlyses. Bland annat borde kanske vidare forskning göras på området vad 

gäller när informationen bör ges. Kan informationen ges i tidigt skede eller bör den ges först 

efter några dagar? I detta arbete framkom att information både kan minska och öka oron hos 
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patienter. Kanske borde vidare forskning försöka belysa mer exakt vilken information som 

ökar respektive minskar oron. Det kan kanske finnas generella orosmoment hos patienter att 

lyfta upp och informera personalen om. Det skulle i så fall kunna leda fram till att 

sjuksköterskan eventuellt kan ställa mer precisa frågor för att komma åt patientens behov. Fler 

och mer omfattande intervjuer på patienter kan kanske bidra till ökad förståelse för detta 

faktum. Vidare efterlyses forskning om hur patienter kan missförstå det som av 

sjuksköterskan uppfattas som självklar information.        

 

Samtal är en betydelsefull del i sjuksköterskans arbete och hennes/hans professionalitet. 

Därför anser vi att det borde finnas mer träning i samtal i grundutbildningen. Vad gäller hur 

noga sjuksköterskor följer SOSFS 1993:17 ute i verksamheten råder de delade meningar om, 

dels troligen p.g.a. den stress och tidsbrist som råder dels på okunskapen om vad lagarna 

egentligen innehåller. Det som lärts in under arbetets gång om samtal, information och 

livsstilsförändring gäller generellt för alla patientgrupper och författarna anser sig ha nytta av 

dessa nyförvärvade kunskaper i framtiden. 

 

 

Konklusion  
Genom att sjuksköterskan tar del av den forskning som uppmärksammar hur informationen 

kan uppfattas av patienter kan hennes/hans kompetens på området öka. Om sjuksköterskan 

uppmärksammar olika kommunikationsproblem som kan uppstå mellan sjuksköterska och 

patient kan onödiga problem undvikas. Det har framkommit att det är bra att informera 

närstående så att de får känna sig delaktiga i förändringarna patienten bör genomföra. Detta 

leder till att motivationen till livsstilsförändringar blir lättare att genomföra då patienten kan 

känna ett stöd från närstående. Det har visat sig att en grundläggande förutsättning för att 

patienter skall vara motiverade till förändring är att de uppfattar, att det finns ett problem. Om 

sjuksköterskan uppmärksammar att det finns ett behov av att prata om känslor, rädslor och 

problem som kan uppstå i hemmet, bör sjuksköterskan kunna ta en sådan diskussion och 

informera kring dessa problem samt stödja patienten om så behövs. Det har visat sig 

betydelsefullt att sjuksköterskan ger fortlöpande support för att individens motivation skall 

ökas så att en livsstilsförändring skall kunna genomföras. 
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